
 

Znak postępowania: SCK.226.4.2022                                                      Szydłowiec,  dnia 30.03.2022 r. 

 
 
Dot. postępowania pn. Dostawa sprzętu audio-wizualnego, komputerowego oraz 
oświetleniowego niezbędnego do realizacji działań edukacyjnych i animacyjnych przez 
Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek 
 

W związku z pytaniem  jakie wpłynęło do Zamawiającego, na postawie art. 284 ust. 6 ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej Pzp, 
Zamawiający informuje, iż  udzielił następującej odpowiedzi: 

Pytanie nr 2;  

Proszę o zmianę/dopuszczenie parametrów projektora z pkt. 21 
21. PROJEKTOR PLENEROWY- 1 szt. 
Źródło światła: laser 
Jasność: min. 2000 ANSI lumenów Rozdzielczość: min. Full HD 
(1920x1080 pikseli) Format obrazu: 
16:9, 4:3 
Maksymalna wielkość obrazu: min. 500'' 
Kontrast: min. 10000:1 
Żywotność źródła światła: min. 7000 godz. 
Wejścia: HDMI, USB 
Funkcje dodatkowe: korekcja zniekształceń trapezowych 
Inne: pilot, kabel sieciowy 
 
Proszę o zmianę/dopuszczenie : 
 
21. PROJEKTOR PLENEROWY- 1 szt. 
Źródło światła: laser 
Jasność: min. 2000 ANSI lumenów Rozdzielczość: min. Full HD 
(1920x1080 pikseli) Format obrazu: 
16:9, 4:3 
Maksymalna wielkość obrazu: min. 300'' 
Kontrast: min. 10000:1 
Żywotność źródła światła: min. 7000 godz. 
Wejścia: HDMI, USB 
Funkcje dodatkowe: korekcja zniekształceń trapezowych 
Inne: pilot, kabel sieciowy 
 
Prośbę swą motywuję brakiem takiego projektora na rynku oraz tym że planujecie Państwo zakup 
ekranu plenerowego do tego projektora ok 200'' 
 

Odpowiedź na pytanie nr 2:  

Zamawiający zmienia wymagane parametry urządzenia wskazanego w pkt. 21 Opisu przedmiotu 

zamówienia (Załącznik  Nr 2 do SWZ), który otrzymuje brzmienie: 

„ 21. PROJEKTOR PLENEROWY- 1 szt. 



 
Źródło światła: laser 
Jasność: min. 2000 ANSI lumenów Rozdzielczość: min. Full HD (1920x1080 pikseli) Format obrazu: 
16:9, 4:3 
Maksymalna wielkość obrazu: min. 300’’ 
Kontrast: min. 10000:1 
Żywotność źródła światła: min. 7000 godz. 
Wejścia: HDMI, USB 
Funkcje dodatkowe: korekcja zniekształceń trapezowych 
Inne: pilot, kabel sieciowy 
Gwarancja: co najmniej 24 miesiące gwarancji producenta i 24 miesiące gwarancji dostawcy liczone 
od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zmawiającego” . 
 
Pytanie nr 3: 
 
Proszę o zmianę/dopuszczenie parametrów projektora z pkt. 20 
20. PROJEKTOR Multimedialny przenośny - 1 szt. 
Źródło światła: LED/lampa Jasność: min. 1000 ANSI lumenów 
Rozdzielczość: min. 1024x768 Format 
obrazu: 16:9, 4:3 
Maksymalna wielkość obrazu: min. 300'' 
Kontrast: min. 10000:1 
Żywotność źródła światła: min. 4000 godz. 
Wejścia: HDMI, stereofoniczne wejście audio mini-jack, złącze 
USB, 
wejście sygnału kompozytowego 
Funkcje dodatkowe: korekcja zniekształceń trapezowych 
Inne: pilot, kabel sieciowy 
 
Proszę o zmianę/dopuszczenie : 
20. PROJEKTOR Multimedialny przenośny - 1 szt 
Źródło światła: LED/lampa Jasność: min. 1000 ANSI lumenów 
Rozdzielczość: min. 1024x768 Format 
obrazu: 16:9, 4:3 
Maksymalna wielkość obrazu: min. 300'' 
Kontrast: min. 10000:1 
Żywotność źródła światła: min. 4000 godz. 
Wejścia: HDMI, stereofoniczne wejście audio RCA lub zastosowanie 
przejściówki z RCA na mały jack , złącze USB, 
wejście sygnału kompozytowego 
Funkcje dodatkowe: korekcja zniekształceń trapezowych 
Inne: pilot, kabel sieciowy 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zamawiający zmienia wymagane parametry urządzenia wskazanego w pkt. 21 Opisu przedmiotu 

zamówienia (Załącznik  Nr 2 do SWZ), który otrzymuje brzmienie: 

 
„20. PROJEKTOR MULTIMEDIALNY Z PRZENOŚNYM EKRANEM: 
Projektor (1 szt.): Źródło światła: LED/lampa Jasność: min. 1000 ANSI lumenów  
Rozdzielczość: min. 1024x768 Format obrazu: 16:9, 4:3  



 
Maksymalna wielkość obrazu: min. 300'' 
Kontrast: min. 10000:1 Żywotność źródła światła: min. 4000 godz.  
Wejścia: HDMI, stereofoniczne wejście audio mini-jack lub zastosowanie przejściówki na mini jack, 
złącze USB,  
wejście sygnału kompozytowego  
Funkcje dodatkowe: korekcja zniekształceń trapezowych 
Inne: pilot, kabel sieciowy Ekran (1 szt.): Cechy ekranu: ekran przenośny na trójnogu 
Rodzaj powierzchni projekcyjnej: Matt White 
Powierzchnia robocza: min. 300'' 
Format ekranu: 4:3 
Gwarancja: co najmniej 24 miesiące gwarancji producenta i 24 miesiące gwarancji dostawcy liczone od 
dnia podpisania protokołu odbioru przez Zmawiającego.” 
 
 
Zamawiający na stronie postępowania zamieści zmieniony Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 
2 do SWZ.  

 


